Van de voorzitter:
Op de ledenvergadering van 23 april 2018 is het nieuwe bestuur unaniem door de leden
gekozen. De formulieren met de wijzigingen van het bestuur zijn inmiddels bij de Kamer van
Koophandel.
Het betekent o.a. dat ik, Johan van der Weerd, wonende op Evertsmaad 3 de nieuwe
voorzitter ben van de Volkstuinvereniging Jardinga in Oosterwolde.
Arie de Vries, Boereweide 30 is de nieuwe penningmeester en Auke Bijzitter op Gijenham 24
is onze secretaris. De beide tuinsecretarissen Anita Strik (Jardinga) en Harry Hooijmans
(Schottelenburg) zijn adviserend bestuurslid.
We hebben de eerste bestuursvergadering, samen met de tuinsecretarissen gehad. Tijdens
deze vergadering is er veel besproken. Een aantal punten zal ik hieronder aan de orde
stellen. Een van de punten is het voorstellen van het bestuur. In deze Groenbrief zal ik me
persoonlijk voorstellen. In de volgende Groenbrief stellen de andere twee leden zich voor.
De voorzitter.
Ik ben Johan van der Weerd, 63 jaar oud en dit jaar gestopt met werken in het onderwijs.
Ik heb ruim twintig jaar voor de klas gestaan en zo ongeveer 20 jaar ben ik directeur in het
basisonderwijs geweest, met als langste periode in Appelscha en de laatste drie jaar in
Oosterwolde. Ik ben een boerenzoon, opgegroeid in Scherpenzeel in Weststellingwerf. Het
groen en het werken op het land is mij niet vreemd. Op de boerderij heb ik alle voorkomende
werkzaamheden meegemaakt en daar lag ook best wel mijn hart. Toch heb ik naar volle
tevredenheid in het onderwijs gewerkt en is een hobby als tuinieren een hele leuke bezigheid
naast je werk, maar ook zeker als je met werken bent gestopt.
Samen met mijn vrouw Dieuwke heb ik nu voor het vierde jaar een tuin op Jardinga. We zijn
daar altijd graag om in de tuin te werken, maar ook om te genieten van de prachtige rustige
omgeving daar en de unieke natuur om ons heen.
Deze taak als voorzitter heb ik op me genomen omdat ik het heel belangrijk vind dat de
tuinvereniging moet blijven bestaan. Daar wil ik me voor inzetten, maar (zo staat het ook in
het verslag van de ledenvergadering) kan het niet zonder jullie als leden. We hebben elkaar
nodig. We kunnen gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Het wij gevoel, het samen
genieten van de prachtige locaties en ons ook samen verantwoordelijk voelen, spreek mij erg
aan. Geen wij en zij, maar samen zijn we tuinvereniging. Daar gaan en staan we voor met
z’n allen….Toch!!! De eigen tuin mag voorop staan, maar we hebben allemaal ook een taak
in de algemene ruimte. Dit is meteen ook een verzoek om het werkrooster goed in de gaten
te houden en echt voor een vervanger te zorgen als je bent verhinderd.
Zaakwaarnemers bedankt
Geweldig dat Wilbert Kortmann, Folkert Foppes, Brand Klijnstra en Nol Streefkerk het
afgelopen jaar de Vereniging tijdelijk in stand hebben gehouden. Onze tuinen kunnen blijven
bestaan. De zaken staan er goed voor. We kunnen verder bouwen aan een “Groene”
toekomst, zowel op Jardinga als Schottelenburg.
Heren……heel hartelijk bedankt voor jullie inzet en kundigheid de afgelopen periode.
Gelukkig kunnen we gebruik blijven maken van jullie inzet voor de Vereniging. Brand
verzorgt de Groenbrief; Wilbert blijft betrokken bij de bloemen- en vlindertuin en Folkert
neemt de inrichting van de kas ( waar iedereen gebruik van kan maken) voor z’n rekening.
Heel mooi!

De tuinen en leegstand
Een belangrijk punt van aandacht. Zowel op Schottelenburg, als Jardinga zijn per direct
tuinen te huur. Als bestuur zullen we er ons op beraden op welke manieren en waar we dit
nog meer kenbaar kunnen maken. Ook u als leden kunt hierover meedenken en proberen in
kennissenkring of waar dan ook nieuwe leden te werven. Aanmelden kan via
www.jardinga.nl .
Voor verdere informatie, vragen en contact kunt u ook naar onze website verwijzen.
We hebben besloten dat de 50 m² tuinen blijven bestaan en dat daar op een derde deel,
(volgens een door de tuinsecretaris vastgesteld 3 jaren schema), ook aardappels mogen
worden verbouwd. Mocht iemand 150 m² te groot vinden dan bestaat vanaf nu de
mogelijkheid om naast 50 m², ook 75 m² of 100 m² te huren. LET WEL!!! Dit kan alleen als
dit op de tuinen praktisch uitvoerbaar is!
Slagboom Jardinga
Het beleid is er opgericht om het terrein en het pad bij natte weersomstandigheden te
sparen. In principe is de slagboom van 1 april tot 1 november niet op slot. Als de
weersomstandigheden dusdanig zijn, zit de boom in deze periode soms ook op slot.
Wel willen we de slagboom graag dicht hebben als er geen auto’s op het terrein aanwezig
zijn. Wil de laatst vertrekkende auto op een dag de slagboom achter zich dicht doen?
Dit voorkomt wellicht ook onnodig bezoek van verkeer dat hier niet hoeft te zijn.
Bij voorbaat hartelijk dank!
PS In overleg met de tuinsecretaris kan de slagboom voor vervoer van materialen o.i.d. wel
een keer extra open worden gedaan.
Aardappels verbouwen
Volgens wettelijke regelingen is aardappels verbouwen op steeds de zelfde grond niet
toegestaan. We hanteren als vereniging een driejaarlijks schema. Dit wordt elk jaar tijdig
bekend gemaakt en is zelfs nu ook al wel bekend, zodat u niet voor verassingen komt te
staan.
We zijn genoodzaakt hier streng op toe te zien. Daarvoor hebben zich de heren Hans
Kuperus en Pieter Mulder beschikbaar gesteld. Mochten de aardappels op het verkeerde
deel van de tuin staan; dan moeten deze in overleg met de tuinsecretaris en eventueel het
bestuur worden gerooid. Heel vervelend, maar er is geen andere oplossing.
Bent u niet zeker van de indeling, informeer dan voortijdig bij de tuinsecretaris.
Ongedierte en Bestrijdingsmiddelen
Helaas zijn de eerste coloradokevers al weer gesignaleerd op de aardappelplanten. U hebt
daar uitvoerig bericht over gehad, met het verzoek actie te ondernemen! Heel vervelend!
Wat betreft ander ongedierte zijn het gebruik biologisch afbreekbaar bestrijdingsmiddelen
toegestaan. Dit geldt ook voor het bestrijden van slakken en Phytophtora ** op de
aardappels.
** Phytophtora: Als de gevreesde schimmelziekte toeslaat, gaan alle alarmen op een
volkstuin af. Door snel ingrijpen kan uitbreiding meestal worden beperkt. De schimmel
kan zich razendsnel verplaatsen, zeker bij warm en vochtig weer, en een harde wind
helpt nog een extra handje mee.
Met Phytophtora besmette aardappelplanten zijn voor kenners duidelijk te
onderscheiden. Het begint met het loof dat bruine vlekjes krijgt. Die worden al snel
groter en binnen de kortste keren kan voorheen nog gezond ogend gewas, in een
troosteloos bruine massa veranderen. Zonder doortastende maatregelen (verwijderen
van loof en stelen en dit afvoeren) tast de ziekte vervolgens de overige delen van de
planten aan en uiteindelijk ook de aardappels. Door Phytophtora aangetaste aardappelen
zijn duidelijk herkenbaar aan donkere, beurse plekken en aan de onmiskenbaar
onaangename geur, die in de buurt komt van rotte eieren.

De heren Kuperus en Mulder hebben als commissie “ziekte en plagen” ook de taak om het
omgaan met bestrijdingsmiddelen e.d. te controleren en te bewaken.
Branden op de tuin
Schoon afval verbranden op de tuin is toegestaan. Op beide tuinen is een plaats ingericht
om dit te doen. Wettelijk gezien is er een ton of vuurkorf of een dergelijke inrichting verplicht
om in te mogen branden. Dan kan het ook op eigen tuin.
Enkele aandachtspunten:
-

Kijk of een ander geen overlast heeft (rook bijvoorbeeld)

-

Blijf bij het vuur en laat het niet onbeheerd achter

-

Doof het vuur voordat je vertrekt

-

Laat de brandplaats schoon achter; ruim het afval op; neem het mee

-

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor ontstane schade door branden.

-

De gemeente of politie kan een boete opleggen bij NIET nakomen van de geldende
regels.

Lidmaatschap en tuinhuur
Om een tuin te kunnen huren, dient men lid te worden van de Vereniging. Zie ook de
website: www.jardinga.nl
Naast het lidmaatschap kan men een tuin huren van verschillende groottes(zie eerder).
De meeste tuinen zijn 1,5 are groot.
Mocht men op wat voor reden, de tuin op zeggen, dan dient dit schriftelijk te gebeuren voor 1
december van dat jaar. De tuin dient schoon opgeleverd te worden. Stopt men gedurende
het seizoen, dan zal de huur en het lidmaatschap niet worden terug betaald.
E-mail adressen
Alle post van de Vereniging versturen we per mail. Het komt voor dat de e-mailadressen
vermeld worden in de verzending. Soms is het handig om elkaars e-mailadres te weten; ook
in verband met ruilen van een werkochtend. Hebt u daar bezwaar tegen, dan kunt u dit
kenbaar maken via het contactformulier op onze website.
Wijzigt er iets in uw gegevens als e-mailadres, telefoon/ 06 nummer, wilt u dit dan a.u.b.
doorgeven? Zo blijven we bereikbaar. Bij voorbaat dank!
Wie nu geen e-mailadres heeft krijgt de post op een andere manier.
Groenbrief
We zijn van plan om de Groenbrief 4x per jaar te laten verschijnen.
Mocht u kopij aan willen leveren of gewoon een punt graag in de Groenbrief vermeld zien,
dan kunt u dat altijd doorgeven. Via de bekende weg (website) of aan Brand Klijnstra of aan
mij als voorzitter. Graag zelfs.

Namens het bestuur en de tuinsecretarissen wens ik u allen een vruchtbaar en plezierig
tuinseizoen.
Ook het plezier en de onderlinge contacten zijn van grote waarde.

Hartelijke groeten,
Johan van der Weerd
jjvanderweerd@gmail.com

